OBECNÍ ÚŘAD HARTMANICE
Pardubický kraj

Zasedání obecního zastupitelstva obce Hartmanice
Č. j.:

08/2020

Ze dne

14.10.2020

Přítomni

dle prezenční listiny.

Program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících OZ.
4. Projednání žádosti občanů a jiných subjektů
5. Územní plán obce
6. Vyhlášení výzvy Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021.
7. Různé
8. Diskuse
1. Zahájení.
2. Schválení programu.
Zastupitelé program schválili, jako ověřovatel zápisu byl určen pan P. Filip a Z. Puš
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
3. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání OZ
 Předložena a projednána ústní žádost o rozšíření veřejného osvětlení v obci k rodinnému domu
č. p. 103 – je v řešení
 Předložena a projednána žádost o odprodej části pozemku p. č. 1239/93 a části pozemku 65/1.
Od 27. 2. do 27. 3.2020 byl vyvěšen záměr dispozice s majetkem.
Zastupitelé souhlasí s prodejem za cenu v místě obvyklou, tj. 20,00 Kč za m2
Zastupitelé souhlasí a pověřují starostku podpisem smlouvy – je v jednání.
 Předložena a projednána žádost o odkoupení části parcely č. 745. Od 27. 2. do 27. 3.2020 byl
vyvěšen záměr dispozice s majetkem.
Zastupitelé souhlasí s prodejem za cenu v místě obvyklou, tj. 20,00 Kč za m2
Zastupitelé souhlasí a pověřují starostku podpisem smlouvy – je v jednání.
 Předložena žádost o odkoupení pozemku p. č. 1240/15 a 1239/98 ve vlastnictví obce
Hartmanice. Byl vyvěšen záměr dispozice s majetkem od 13. 6. 2020 do 30. 6.2020. Zastupitelé
souhlasí s prodejem za cenu v místě obvyklou 20,-Kč za m2.
Zastupitelé souhlasí s nabytím p. č. 1239/79 do majetku obce.
Zastupitelé souhlasí a pověřují starostku podpisem smlouvy – je v jednání.
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ředložena a projednána žádost o odkoupení betonového sloupu pro veřejné osvětlení na p.
č. 1239/15 od ČEZ Distribuce a.s. za cenu 1 000,- Kč. – smlouva podepsána, vyřízeno.
Zastupitelé žádost projednali a souhlasí s pověřují starostku podpisem kupní smlouvy –
smlouva podepsána, vyřízeno.
 Nákup nové tiskárny do kanceláře OÚ – zastupitelé souhlasí s nákupem nové tiskárny
v ceně do 12 000 Kč bez DPH. Bude zakoupena až v dojde životnost stávající.
4. Projednání žádostí občanu a jiných subjektů. Nebyly předloženy
5. Územní plán obce
Bylo předloženo Zadání Územního plánu Hartmanice, vč. vyhodnocení uplatnění podání
k návrhu ÚP Hartmanice.
Předložen Návrh na schválení Zadání ÚP Hartmanice, vydané Městským úřadem Polička,
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí.
Zastupitelé předložené dokumenty projednali, p;roběhla diskuse.
Závěr. Zastupitelstvo obce Hartmanice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona zadání
Územního plánu Hartmanice.
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
6. Vyhlášení výzvy Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021.
Předložena výzva Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021. Příjem žádostí je zahájen 12. 10.,
ukončen 6. 11.2020 ve 12 hod. Je možno získat dotaci na neinvestiční akce max. 70 000,- Kč,
z toho výše příspěvku je 70 % způsobilých výdajů. Proběhla diskuse.
Závěr: zastupitelé schválil návrh realizovat výměnu dveří a výlohy v obchodě.
Pověřují místostarostu zajištěním cenové nabídky od odborné firmy.
Pověřují starostku dalším jednáním s MAS Poličsko a podáním žádosti.
Zastupitelé souhlasí pro 5
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
7. Různé
- Provoz místní knihovny, plánovaná výměna oken v 1. NP KD
- Ukončena akce „Hartmanice č.p.86, škody, snesení“, podepsán Protokol o předání a převzetí
nemovitostí dotčených realizací díla.
- Informace o omezení úředních hodin obecního úřadu v době nouzového stavu –
PO – 7 – 12 hod
ST – 8 - 11 hod, 18 – 20 hod
8. Diskuse
Zapsala: J: Filipová
Ověřil:
Petr Filip……………………………………….
Zdeněk Puš……………………………………
Starostka………………………… Místostarosta………………………………
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